Звіт
за результатами акції
2020 року

«Мене це стосується!
А тебе?»
Соломія, 4 роки,
підопічна фонду «Таблеточки»

У 2020 роцi весь свiт
пiшов на карантин.
Тiльки не рак
Пандемія вплинула на всіх. Особливо — на тих, хто і до карантину був
у вразливому становищі. Тому у 2020 році, коли вся увага держави, бізнесу
і суспільства була прикута до боротьби з коронавірусом, онкохворі діти
опинилися у ще більш складній ситуації.
Зросли ризики підхопити інфекцію. Хіміотерапія знищує імунітет разом
з раковими клітинами і будь-яка інфекція може стати смертельно небезпечною.
Через величезний дефіцит на засоби захисту в перші тижні карантину
небезпека тільки зросла.
Закриття кордонів означало, що діти можуть залишитися без доступу
до життєво необхідних ліків. На жаль, не всі ліки для онкохворих дітей закупає
держава, а деякі навіть не зареєстровані в Україні і їх не можна купити
в українській аптеці. Зазвичай, замінити такі препарати нічим, без них лікування
зупиниться.
Виклики, які спричинила пандемія, посилилися провалом державних закупівель
ліків за кошти бюджету-2020. Закупівельний процес розпочався лише у червні.
Тому навіть у грудні ліки все ще не доїхали до дітей. На кінець грудня
зі 131 необхідної позиції в дитячі онковідділення надійшло лише 8.
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Водночас, саме у 2020 році у сфері онкології
сталося те, над чим працювали (зокрема,
і «Таблеточки») кілька попередніх років:
запустилися неродинні трансплантації
кісткового мозку (ТКМ). Наразі їх проводять
в НДСЛ «Охматдит». Першою людиною
в Україні, якій пересадили клітини кісткового
мозку від неродинного донора, став підопічний
«Таблеточок» однорічний Назар (на фото).
Розвиток неродинних пересадок — величезний
крок уперед. Тому що в перспективі жодному
українцю, який потребуватиме цього лікування,
більше не доведеться їхати за ним за кордон.
Але поки масове проведення неродинних
трансплантацій неможливе. В тому числі,
через відсутність ліків. Багато препаратів,
які необхідні до та після трансплантації,
все ще не зареєстровані в Україні
і не закуповуються державою. Тому у 2020 році
зріс запит на закупку цих ліків для дітей
за кошти благодійників.
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I попри всi виклики 2020 року,
у дiтей була потужна потужна
пiдтримка всiєi Украiни

Домагаються від держави розширення номенклатури ліків,
які будуть закуповуватися за бюджетні кошти і на які в майбутньому
не доведеться витрачати кошти благодійників.
Але зміни не стаються швидко. І саме ВИ збільшуєте шанси
на життя тих дітей, які лікуються просто зараз. Це безцінно.
Дякуємо вам за це!

Більше 10 мільйонів гривень допомоги
підтримали дітей в найскладніші місяці.
Завдяки вам ми забезпечили закордонними
ліками дітей, які їх потребували у листопаді
2020 — лютому 2021 для якісного проведення
трансплантації кісткового мозку.
Завдяки вам діти в 10 онкоцентрах отримали
необхідні ліки, які мали б надійти
за держзакупівлями, але не надійшли.
«Таблеточки» ні на день не припиняють роботу
над покращенням сфери дитячої онкології.
Лобіюють на законодавчому рівні зміни,
які вплинуть на якість лікування онкохворих
дітей.
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9 регiональних лiкарень
1 039 057,15

КНП КОР «Київський обласний онкологічний диспансер»

1 028 208,55

КЗЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий
медичний центр»

653 116,79

КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»
Миколаївської обласної ради

грн

567 739,01
грн

КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»
Дніпропетровської обласної ради

478 203,22

КП «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської
ради»

389 834,28

КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» Рівненської
обласної ради

грн
грн

142 139,81
грн

129 452,00
грн

26 529,10
грн

5 541 206,47

НДСЛ «Охматдит» МОЗ України

грн

грн
грн

1 нацiональна лiкарня

В онкоцентрі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»
лікуються діти з усієї України.

КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня»
Івано-Франківської обласної ради
КНКП «Київський міський центр дитячої нейрохірургії»
Київської міської Ради
КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер
Черкаської обласної ради»

Адресна допомога дiтям
493 029,06
грн

Ліки, витратні матеріали, засоби гігієни, дитяче харчування,
оплата аналізів і обстежень та інша допомога онкохворим
дітям, які наразі не перебувають у лікарні, але продовжують
потребувати допомоги. Зокрема — паліативної.
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Яку допомогу
отримали дiти
4,22%

Структура витрат
на медикаменти
3,1%

0,21%
0,25%
1,51%
1,57%

3%

9,01%

1,8%
1,4%

3% 1%

3%
10%

10%

71,7

10 488 515,44
млн грн

3% 1%

71,7

2 382 514,99 грн

8 730 254,08

52%

Медикаменти з-за кордону,
які необхідні для проведення ТКМ

млн грн
52%

31%
27,29%

31%

83,24%

3%

3% 1%

10%
4 052 697,32
грн

8 730 254,08 грн
945 424,64 грн
442 091,12 грн
164 421,25 грн
157 940,35 грн
26 484 грн
21 900 грн

Медикаменти, які держава не змогла
вчасно поставити

Медикаменти
Витратні матеріали
Паліативна програма

8 730 254,08
млн грн

71,7
4 677 556,76 грн

52%

Медикаменти,
які не входять
31%
до державних закупівель

Медичне обладнання
Матеріали для лабораторної діагностики

46,42%

53,58%

Покращення інфраструктури лікарень
Медичні процедури, аналізи, імпланти, протези
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Бiльше 10 млн грн, аби дiти
в 10 онкоцентрах отримали
життєво необхiдну допомогу
Ваша допомога — те, що ми хочемо запам’ятати
з 2020 року. Ви не просто були з дітьми.
Ви показали всій країні, що допомагати —
це просто, радісно і доступно кожному.
Своєю участю ви наблизили дітей до перемоги
над раком. У найскладніший рік ви об'єдналися
заради дітей.
В розвинутих країнах благодійність є звичною
частиною життя. Віримо, що ця акція заклала
в українському суспільстві нову традицію:
допомагати, роблячи повсякденні справи.
Разом ми наблизимо майбутнє, де жодна
дитина в Україні не помирає від раку!
Дякуємо, що вас це стосується!
Ще більше подяки від тих,
кому ви допомогли, — у відео для вас.

Мене це стосується! А тебе? 2020

7

